“Als ik langs een school rijd,
denk ik: dáár wil ik bij horen”
Uit de klas [5]: Hans Dorrestijn
Nogal wat bekende Nederlanders en
Vlamingen hebben voor de klas gestaan als leraar Nederlands. Verdwijnt
die leraar ooit uit hen? In de serie ‘Uit
de klas’ komen bekende oud-docenten
Nederlands aan het woord over hun
tijd voor de klas, en over hoe die doorwerkt in hun huidige werk. Deze keer:
cabaretier en vogelaar Hans Dorrestijn.
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H

ans Dorrestijn (73) werpt een
bedenkelijke blik op mijn vel
met interviewvragen. “Je kunt
mij beter gewoon mijn gang laten gaan,
want als ik van die correcte antwoorden
moet gaan geven, wordt het niks.” In de
loop van het gesprek zal blijken dat dit
typerend is voor de manier waarop Dorrestijn in zijn beste jaren lesgaf: intuïtief, direct reagerend op wat er gebeurt.
“Ik denk nog zeer vaak terug aan die
zeven jaar dat ik lesgaf aan het Wagenings Lyceum”, begint Dorrestijn. “En
dat terwijl mijn leerlingen inmiddels
van middelbare leeftijd zijn! Ik kende
mijn leerlingen door en door, heb ze belééfd. Tot diep in mijn ziel. Judy, Baukje, Freddie, Jaap … Nog steeds als ik
langs een middelbare school rijd, denk
ik: dáár gebeurt het, dáár wil ik bij
horen. Als je ziet hoe jongens op het
schoolplein hun best doen om indruk

te maken op de meisjes, voel ik: ja! Dat
vind ik nog steeds het belangrijkste wat
er is.”
t
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“In 1A was een meisje, hoe héét ze ook
alweer?” Wijzend met vlakke hand
boven het tafelblad: “Zo’n opdondertje
was dat. Eén brok vitaliteit. Suusje. In
het handenarbeidlokaal sloeg ze een
keer op haar duim. ‘Kut!’, gilde ze. Ik
staarde haar met open bek aan. Door
gebrek aan inzicht in de vrouwelijke ziel
stond ik er perplex van dat een meisje –
een meisje! – zoiets riep. Later ben ik er
natuurlijk zelf ook op los gaan ‘kutten’.”
Ineens, geschrokken: “Nu lijkt het alsof
ik mij alleen maar van die idiote dingen
herinner. Maar nu komt het! Onlangs,
tijdens een vogelreis, zei iemand: ‘Een
dame wil u spreken.’ Bij het woord
dame dacht ik natuurlijk nooit aan

